
              

                    

 

Σύστημα Online παραγγελιοληψίας χωρίς προμήθειες 

 

Το δικό μας online σύστημα 

παραγγελιοληψίας για εστιατόρια θα σας 

βοηθήσει να μεταμορφώσετε την επιχείρηση 

σας σε μια κερδοφόρα μηχανή. 

Ασχέτως με το πόσο θα αυξηθούν οι 

παραγγελίες σας, θα σας προσφέρουμε πάντα 

απεριόριστες παραγγελίες χωρίς προμήθειες. 

Εξοπλίστε την επιχείρησή σας με το δικό μας 

λογισμικό ηλεκτρονικών παραγγελιών για 

εστιατόρια, και δεν θα χρειαστεί να 

ασχοληθείτε ποτέ με μηνιαίες προμήθειες. 

 

Κύρια Χαρακτηριστικά 

 



Τιμοκατάλογος 

Ξεκινήστε σήμερα να λαμβάνετε παραγγελίες από την ιστοσελίδα σας, το Facebook & το κυριότερο, μέσα από την 

δωρεάν σελίδα σας στο FlorinaCity.gr 

Με μόνο 80€/Έτος + 20€ εφάπαξ για την κατασκευή μενού 

 

Υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο πλάνο: 

 

Μικροεφαρμογή Παραγγελιών για το 
μενού σας 

 
Η μικροεφαρμογή προσθέτει ένα κουμπί "Online 
Παραγγελία" στην καταχώρισή σας στο FlorinaCity 
και θα ξεκινάει να στέλνει παραγγελίες άμεσα. 

Παραγγελίες με έξυπνους συνδέσμους του 
Facebook 

 
Οι σύνδεσμοι αυτοί επιτρέπουν στους πελάτες σας να 
παραγγέλνουν κατευθείαν από τη σελίδα της επιχείρησής 
σας στο Facebook, ενώ συγχρόνως ελκύονται από τις 
ενεργές προσφορές σας που εμφανίζονται στην κορυφή 
του μενού σας. 

Παραγγελία σε Πραγματικό χρόνο 
 
Κρατάμε τον πελάτη σας απασχολημένο ενώ εσείς 
βλέπετε την παραγγελία και εμφανίζετε την 
επιβεβαίωση της παραγγελίας σε πραγματικό 
χρόνο. 

Εργαλείο Κρατήσεων Τραπεζιών 
 
Το εργαλείο θα προσθέσει ένα κουμπί «Κάντε Κράτηση» 
στην καταχώρισή σας στο FlorinaCity ώστε οι πελάτες σου 
να μπορούν εύκολα να προγραμματίσουν και να κλείσουν 
ένα τραπέζι την ημέρα που επιθυμούν. 

Πρόωρη παραγγελία για Κρατήσεις 
 
Όταν είναι ενεργοποιημένο αυτό το 
χαρακτηριστικό επιτρέπει στους πελάτες να 
παραγγείλουν φαγητό πρόωρα όταν κάνουν μία 
κράτηση τραπεζιού. 

Λειτουργία Διακοπών 
 
Βάλτε άμεσα σε αναμονή μια ή περισσότερες υπηρεσίες 
(πχ διανομή ή παραλαβή από το κατάστημα), για ένα 
σύντομο χρονικό διάστημα, ή ακόμα και να αλλάξτε το 
ωράριο εξυπηρέτησής σας σε διακοπές, εθνικές εορτές ή 
οποιαδήποτε άλλη ημέρα επιθυμείτε. 

Ψηφιακό μενού & παραγγελίες ανέπαφα 
 
Κατασκευή Qr Code για όλα τα τραπέζια της 
επιχείρησης σας, για να δώσετε την δυνατότητα 
στους πελάτες σας να δούνε το μενού σας ή 
ακόμα και να παραγγείλουν από το τραπέζι τους. 
(Το κάθε τραπέζι διαθέτει διαφορετικό qr code για 
τον εντοπισμό του)  

Εικόνες στο Μενού 
 
Παρέχουμε ένα δωρεάν απόθεμα φωτογραφιών από 
εικόνες νόστιμων φαγητών. Μη διστάσετε να τις 
χρησιμοποιήσετε ή να ανεβάσετε τις δικές σας για να 
δημιουργήσετε μενού με εξαιρετική εμφάνιση. 

Προγραμματισμός Παραγγελιών 
 
Δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να 
παραγγείλουν τώρα και να προγραμματίσουν την 
παραλαβή ή παράδοση για αργότερα. Με αυτό 
τον τρόπο μπορείτε να δέχεστε παραγγελίες 24/7 
και να κερδίζετε χρήματα ενώ κοιμάστε! 

Λεπτομερείς Αναφορές 
 
Επισκέπτες, πελάτες, παραγγελίες, κρατήσεις, πωλήσεις 
και πολλά άλλα είναι διαθέσιμα για την επιχείρηση σας με 
λεπτομερείς αναφορές. 



Τρέξτε μια Προωθητική καμπάνια 
 
Βάλτε σχεδόν οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια 
μπορείτε να σκεφτείτε. Τώρα ήρθε η ώρα να 
τρέξετε αυτή τη καμπάνια που πάντα θέλατε. 

Προσφορές για Νέους Πελάτες 

 
Μετατρέψτε τους επισκέπτες σας σε παραγγελίες. 
Σφραγίστε τη συμφωνία προσφέροντας μια ελκυστική 
προσφορά στην πρώτη τους παραγγελία. 

Στείλτε προσκλήσεις για Ηλεκτρονική 
Παραγγελία 

Έχετε πελάτες που δεν έχουν δοκιμάσει να 
παραγγείλουν ηλεκτρονικά ακόμα; Εισάγετε τις 
επαφές σας και στείλτε τους πρόσκληση για online 
παραγγελία και αυξήστε τις πωλήσεις του 
εστιατορίου σας. 

Ελεγκτής Κατάταξης Ιστοσελίδας 

 
Χρησιμοποιήστε το εργαλείο ελέγχου υγείας μαζί με τον 
σαρωτή βελτιστοποίησης μας για να εξασφαλίσετε ότι η 
ιστοσελίδα του εστιατορίου σας είναι πάντα 
βελτιστοποιημένη στην Google για μέγιστα αποτελέσματα 
αναζήτησης (και πωλήσεων). 

Αναλύστε Αυτόματα το Εταιρικό σας 
Προφίλ στη Google 

 
Λάβετε βήμα-προς-βήμα συμβουλές 
βελτιστοποίησης για την εταιρική σας 
καταχώρηση στη Google και σιγουρευτείτε ότι οι 
πελάτες σας μπορούν να παραγγείλουν από εσάς 
ηλεκτρονικά. 

Ορίστε τις Δικές σας Περιοχές Εξυπηρέτησης 

 
Δεν έχει σημασία πόσο μεγάλη ή μικρή. Με το εργαλείο 
διαμόρφωσης παραδόσεων, μπορείτε απλά να ορίσετε τη 
ζώνη παράδοσης που θέλετε να εξυπηρετείτε και να την 
επεξεργαστείτε αργότερα, ανάλογα με τις ανάγκες της 
επιχείρησής σας. 

 

 

Στην τιμή περιλαμβάνετε και η καταχώριση της επιχείρησης σας 

στο FlorinaCity.gr με τα επιπλέων χαρακτηριστικά που 

περιλαμβάνει το πλάνο «Advanced» καθώς και οι προσθήκες 

στηλών που προσθέσαμε ειδικά για Online Παραγγελίες. 

1. Έχουμε προσθέσει στην αρχική μας σελίδα μια στήλη με τις 

κατηγορίες που προσφέρει μια επιχείρηση online παραγγελίες ή 

Take Away. 

2. Προσθήκη ειδικού κουμπιού (Delivery) μόνο για κινητές 

συσκευές και tablet και μόνο για επιχειρήσεις online παραγγελιών 

ή Take Away με σύστημα γεωεντοπισμού της συσκευής του 

χρήστη. 

«Με αυτή την λειτουργία η πλατφόρμα θα εμφανίσει αρχικά όλα 

τα καταστήματα που διαθέτουν  online παραγγελίες ή Take Away 

σε ακτίνα 5χλμ από το σημείο που βρίσκεται ο χρήστης.» 

3. Μόνιμη στήλη στα φίλτρα Αναζήτησης επιχείρησης «Online 

Παραγγελία» διαθέσιμο για όλες τις συσκευές (Κινητά, Η/Υ, 

Laptop, Tablet) 

 

 

 



 

Προαιρετικές Επιπλέων Υπηρεσίες: 

 

Κατασκευή Ιστοσελίδας για Online Delivery 
με Σύστημα Online Παραγγελιοληψίας 

 
Ιστοσελίδα φιλική προς τα κινητά που είναι 
ιδιαίτερα βελτιστοποιημένη για τις μηχανές 
αναζήτησης. Ο τομέας (domain) και η φιλοξενία της 
περιλαμβάνεται, αλλά μπορείτε επίσης να 
χρησιμοποιήσετε έναν υπάρχον. Τα πάντα είναι 
σχεδιασμένα ώστε να παράγουν περισσότερες 
ηλεκτρονικές παραγγελίες. 

15€/μήνα 

Προηγμένη Διαφημιστική Προώθηση 
 
 
Τρέξτε πολλαπλές διαφημιστικές καμπάνιες. Αυτό το 
προηγμένο σχέδιο σας επιτρέπει με ακρίβεια στις 
πωλήσεις μέσω του διαχωρισμού των πελατών και της 
δημιουργίας στοχευμένων προφίλ, προκειμένου να 
επιτύχετε και να παρακολουθείτε πολλαπλούς στόχους 
μάρκετινγκ. 
 

25€/μήνα 

Πληρωμές με κάρτες 
 
Συνδέει το σύστημα παραγγελιών με τη δικτυακή 
πύλη πληρωμών σας. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε 
να δέχεστε ηλεκτρονικές πληρωμές απευθείας στο 
λογαριασμό σας (τα χρήματα δεν περνούν από εμάς 
και κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό σας). 
 

35€/μήνα 

Εφαρμογή και ιστοσελίδα 
 
Με την εφαρμογή για online παραγγελίες (delivery app), οι 
πελάτες σας μπορούν να έχουν αποκλειστικά τα δικά σας 
προϊόντα και υπηρεσίες σε μια εφαρμογή delivery με τη 
δική σας επωνυμία ενώ παράλληλα απολαμβάνουν 
μοναδικές υπηρεσίες delivery. 

 
50€/μήνα 

 

Σκάναρε και δες το δοκιμαστικό μενού για… 

Online παραγγελία από οπουδήποτε                                 Από το τραπέζι Νο 12 της επιχείρησης 

(FlorinaCity, Ιστοσελίδα, Facebook)                  ή          (το qr code είναι μοναδικό για κάθε τραπέζι) 

                                                                                   

 

Στις παραπάνω τιμές ΔΕΝ περιλαμβάνετε ο Φ.Π.Α. 24% 

Εάν έχετε κάποια ερώτηση με τα χαρακτηριστικά ή τις τιμές των υπηρεσιών μας, χρειάζεστε μία 
παρουσίαση ή οτιδήποτε άλλο, η ομάδα μας είναι έτοιμη να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σας! 

                                                            

          Καλέστε μας            Βρείτε μας 

          +30 6972272857            FlorinaCity.gr     


